
Finanszírozási lehetőségek a Horizont 2020 
program keretében
2017. évi pályázati kiírások

�nanszírozó  



A 2016–2017-es munkaprogram áttekintése

The A Horizont 2020 részét képező 2. társadalmi kihívás 
a 2016–2017-es időszakra kb. 877 millió eurós költség-
vetéssel rendelkezik, amelyből 560 millió euró közvetle-
nül érinti a mezőgazdaságot és az erdőgazdálkodást.

A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás számára a leg-
nagyobb lehetőségek a következő három fő pályázati 
felhívásban találhatók:

• Fenntartható élelmiszerbiztonság (SFS) 
• A vidék reneszánsza (RUR)
• Bioalapú innováció (BB)

Ezekkel a pályázati felhívásokkal az EU célja:

• a gazdálkodás és az élelmiszerrendszerek kapaci-
tásának javítása annak érdekében, hogy mindenki 
számára elegendő és egészséges élelmiszer álljon 
rendelkezésre – a természeti erőforrások megvédé-
se mellett;

• a vidéki térségek fenntartható növekedési potenci-
áljának növelése új területi megközelítések és üzleti 
modellek segítségével;

• Európa újraiparosítása új, bioalapú értékláncokon 
keresztül, amelyek fenntartható biomassza-szállí-
tást biztosítanak.

A Horizont 2020 más részeiben is vannak lehetőségek 
a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás számára, ilye-
nek például a kkv-támogató eszköz (SME Instrument), 
a szektorokat átfogó tevékenységek - Circular Economy, 
SC5 call - a körforgásos gazdaság, a bioenergia, az 
SC5 pályázati felhívás, A gazdaság „zöldítése”, a Marie 
Skłodowska-Curie „cselekvések” és az InnovFin közös 
kezdeményezés.

Másoknak már korábban is sikerült. Vessen 
egy pillantást olyan mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási projektekre amelyeket már 
finanszíroztak a Horizont 2020-on keresztül, 
valamint korábbi keretprogramokból.
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Kérjük, ne feledje, a pályázat kidolgozásakor 
kizárólag a munkaprogram hivatalosan 
közzétett szövegét, költségvetését és az abban 
szereplő határidőket szabad referenciaként 
figyelembe venni! Minden pályázó nézze 
meg a Participant Portal-t, ahol megtalálja a 
legfrissebb verziót. 

A Horizont 2020  
keretében innovatív  
tevékenységekhez  
nyújtott finanszírozás
A Horizont 2020 (H2020) a kutatáshoz és innováci-
óhoz nyújtott legnagyobb közfinanszírozási forrás, 
amelyet az Európai Bizottság nyújt. A H2020 mint-
egy 3,7 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik az 
„Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság 
és erdészet, tengerkutatás, tengeri és belvízi kutatás 
és a biogazdaság” című, a 2. társadalmi kihívás (SC2) 
keretébe tartozó programhoz a 2014–2020 közötti 
időszakra. 

A H2020 célja, hogy az SC2-n keresztül megoldá-
sokat dolgozzon ki a mezőgazdasági termelők és 
erdészek jelenlegi problémáira. Olyan projekteket 
finanszíroz, amelyekben a kutatók és az érdekelt fe-
lek együtt dolgoznak ki megoldásokat, osztanak meg 
ismereteket és hoznak létre a gyakorlatba átültethe-
tő eredményeket. A projekteket aktívan támogatja a 
mezőgazdaság termelékenységét és fenntartható-
ságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-AGRI) 
hálózata. A H2020 pályázati kiírások valamennyi 
szervezet és magánszemély számára nyitottak, a 
nem uniós pályázókat is beleértve.

A Horizont 2020 különböző területeket és témákat 
ölel fel, célja az innováció fellendítése. Ezért a mező-
gazdaság számára releváns lehetőségek különböző 
területeken, az SC2-n kívül is megjelennek. Ez a ka-
talógus segít Önnek eligazodni a 2017-re vonatkozó 
különböző pályázati kiírások között.
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Többszereplős kutatási projektek a mezőgazdasági ágazatban dolgozók bevonásával
Tematikus hálózatok – ismeretek gyűjtése és  
gyakorlati megoldások összegzése

A tematikus hálózatok a többszereplős projekt 
egyik konkrét típusát alkotják. Meglévő, de kellő-
képpen nem kiaknázott tudományos ismereteket 
és bevált gyakorlatokat gyűjtenek és dolgoznak ki. A 
projektek konkrét témáit a projektpartnerek megvá-
laszthatják, de a témának minden esetben a mező-
gazdaság és az erdőgazdálkodás azonnali szükségle-
teivel kell foglalkoznia. A tematikus hálózatoknak:

• a meglévő bevált gyakorlatokra és a vonatkozó 
kutatási eredményekre kell koncentrálniuk, ame-
lyek jól ismertek a mezőgazdasági termelők, az er-
dészek és az agrárgazdasági szereplők számára.

•  össze kell gyűjteniük ezeket az ismereteket, és 
Gyakorlati összefoglalók, videók és online esz-
közök készítésével „felhasználásra kész” álla-
potba kell hozniuk őket. Az anyagnak könnyen 
hozzáférhetőnek és érthetőnek kell lennie. A 
projekt élettartamán túl is elérhetőnek kell len-
nie a mezőgazdasági termelők és erdészek által 
a leggyakrabban használt főbb meglévő terjesz-
tési csatornákon, például az EIP AGRI weboldalon 
keresztül.

2017-ben mintegy 10 millió eurót fordítanak a ver-
senyképesebb és fenntarthatóbb mezőgazdaságot a 
középpontba állító tematikus hálózatokra (lásd  RUR-
10-2016-2017). 2015 óta tizenegy hálózat indult el, 
és 2016 őszéig öt további projekt várható. A 2017-es 
pályázati kiírások által finanszírozott hálózatok tel-
jesítményével együtt a tematikus hálózatok a me-
zőgazdasági termelők és erdészek által közvetlenül 
végrehajtható konkrét megoldásokkal gazdagítják az 
EIP-AGRI weboldalt.

További információk a tematikus 
hálózatokról:

• Töltse le az  EIP-AGRI tematikus 
hálózatokról szóló katalógusát 

• Példa folyamatban lévő tematikus 
hálózatra: Winetwork  
http://www.winetwork.eu/A Horizont 2020 2016–2017-es munkaprogramjának 

a mezőgazdasággal, élelmiszeriparral és erdőgazdál-
kodással foglalkozó fejezetében 343 millió eurót külö-
nít el 37, többszereplős megközelítéssel (MAA). 
kezelt témára. A többszereplős megközelítésű pályá-
zatoknak be kell mutatniuk, hogy a mezőgazdasági 
termelők, erdészek és agrárgazdasági szereplők valós 
igényeit célozzák. A többszereplős megközelítéshez az 
szükséges, hogy azok, akik a megoldásokat alkalmaz-
ni fogják, úgy segítsenek azok kidolgozásában, hogy 
a kezdettől fogva részt vesznek benne: a kérdések 
megfogalmazásától a végrehajtási tevékenységekig, 
majd ezt követően részt vesznek a bemutatókon és a 
terjesztésben is. A mezőgazdasági termelőktől, erdé-
szektől, agrárgazdasági szereplőktől, gazdálkodó cso-
portoktól, tanácsadóktól, vállalkozásoktól, kutatóktól 
és másoktól származó ötletek és kiegészítő ismeretek 
keresztezésének új, keresletvezérelt, innovatív meg-
oldásokat kell eredményeznie, amelyeknek gyakorlat-
ban való alkalmazása a legvalószínűbb.

A születő gyakorlati ajánlásokat érthető és hoz-
záférhető módon be kell mutatni. Ennek részeként a 
projektekről – a közös EIP-AGRI formanyomtatvány 

felhasználásával – online nyomtatványt töltenek ki, 
azért, hogy az eredményekről „Gyakorlati összefog-
lalók” jelenhessenek meg az EIP-AGRI weboldalán.

Hogyan írjunk gyakorlati ajánlásokat?

• Cél: a gyakorlat-orientált információk és a kapcso-
lattartási adatok megosztásának elősegítése.

• Formátum:
Cím: rövid és világos (max. 150 karakter)
Kapcsolattartási adatok: e-mail, telefonszám, hely, 
a projekt adatai, a weboldalra mutató link.
Olvasmányosan megírt összefoglalás (Gyakorlati 
összefoglaló): a probléma, a megoldás és az elő-
nyök kifejtése, valamint a fő ajánlások (max. 1500 
karakter). Az ajánlott fotókra és videofelvételekre 
mutató linkek.

• Tippek: az összefoglalóknak gyakorlati aján-
lásokat és más olyan hasznos eredményeket 
kell ismertetniük, amelyeket a mezőgazdasági ter-
melők és erdészek közetlenül használni tud-
nak. Használjuk a megfelelő nyelvezetet: írás köz-
ben képzeljük magunkat az olvasó helyébe!

eip

Practice
Abstracts

Részletesebb információk a többszereplős projektekről és a Gyakorlati összefoglalókról: 
• Közös EIP-AGRI formanyomtatvány – részletes információk   
• Biohorizont Webinárium a Gyakorlati összefoglalókról
• Az Európai Bizottság műhelymunkája a többszereplős megközelítésről és a tematikus hálózatokról a 

Horizont 2020 keretében, 2015. november. Tekintse meg a prezentációt (0:53:00-tól). 
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http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon-2020
http://www.winetwork.eu/
http://www.winetwork.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-common-format
http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=33
https://scic.ec.europa.eu/streaming/workshop-on-multi-actor-approach-and-thematic-networks-under-horizon-2020


A Fenntartható élelmiszerbiztonságra vonatkozó pályázati kiírás 461 millió eurót irányoz elő az elegendő, biz-
tonságos és tápláló élelmiszer mindenki számára történő biztosítására – a természeti erőforrások megvédése 
mellett.

Azon probléma kapcsán, hogy hogyan oldjuk meg 9 milliárd ember fenntartható módon történő élelmezését 
2050-re, ez a pályázati kiírás olyan megközelítéseket alkalmaz, amelyek a természet és az erőforrások jobb ki-
használását helyezik a kutatási befektetések középpontjába. Az éghajlatváltozásra és a környezet megóvásra 
reagáló intelligens termelési rendszerekre koncentrál. Javítani szeretné a tápanyagok hozzáadott értékét és az 
élelmiszerbiztonságot. A kihívás világméretű nagyságára tekintettel a kiírás 54,5 millió eurót fektet az Európa, 
Kína és Afrika közötti nemzetközi együttműködésbe.

Fenntartható élelmiszerbiztonság (SFS)
Ellenálló és erőforrás-hatékony értékláncok

Ikonok: 

Horizontális Állatállomány

Nemzetközi együttműködés Bioenergia

Ökológiai (bio) Növények

Élelmiszer Biomassza alapú gazdaság

Környezetvédelem és éghajlatváltozás Társadalmi-gazdasági vonatkozások

Erdőgazdálkodás Tudásmegosztás

€

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pályázat kidolgozásakor kizárólag a hivatalosan közzétett 
munkaprogramot szabad referenciaként figyelembe venni!

MAA: Többszereplős megközelítés * A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik

Rövidítés Téma
Speciális 
megköze-

lítés

A téma 2017-
es költségve-

tése  
(A támogatás 

összege
(millió EUR)

Határidő

Ellenállóképesebb és erőforrás-hatékonyabb értékláncok
SFS-04-2017 Új partnerségek és eszközök, amelyek célja 

az in situ állományvédelem európai kapaci-
tásainak növelése

MAA
2
2

14/02/2017

SFS-05-2017 Precíziós mezőgazdaság – a robotika előre-
tör

7
2-4

14/02/2017
 

SFS-07-2016-2017 Ökológiai termesztés – Az ökológiai term-
esztés és gazdálkodók versenyképességének 
növelése 

MAA
12
6

14/02/2017*

  
SFS-08-2017 Ökológiai inputok – Vitatott inputok az öko-

lógiai gazdálkodásban MAA
8
4   

SFS-10-2017
Növények és szárazföldi állatok új betegsé-
gei és kártevői – kutatás és megközelítések MAA

15
5 

SFS-13-2017 Állat- és növény-egészségügyi diagnosztikai 
eszközök validálása

6
3

14/02/2017
 

SFS-16-2016-2017 
Ellenállóképes és hatékony állattenyésztés MAA

7
7

14/02/2017*

   
SFS-16-2016-2017 A méhek egészsége és a fenntartható be-

porzás MAA
9
9 

SFS-17-2017
Innováció a növényvédelemben MAA

10
3

Új! SFS-18-2017 Az „Élelmiszer 2030: élelmiszer-kutatási 
és -innovációs területi stratégia – európai 
kutatási és innovációs szakpolitikai keret az 
élelmiszer- és táplálkozásbiztonságért” című 
stratégia kidolgozásának és végrehajtásának 
támogatása

4
4

14/02/2017*
 

A környezetre reagáló intelligens és az éghajlatváltozásra reagáló intelligens elsődleges termelés
SFS-27-2017 Állandó legelő – gazdálkodási rendszerek és 

szakpolitikák MAA
10
10

14/02/2017*
  

SFS-28-2017 Funkcionális biodiverzitás – A termelékeny-
ség növelése a funkcionális biodiverzitás 
révén – beporzók és kártevő-károsítók ered-
ményes kölcsönhatása

MAA
10
10  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


  További információk az  EU-Africa Partnership.

  További információk az  EU-China Flagship initiative.

További lehetőségek: ERA-NET-ek 

A 2017-es munkaprogram az Európai Kutatási 
Térség két új hálózatának (ERA-NET-ek) létrehozá-
sát támogatja a biomassza alapú gazdaságban a köz-
szektoron belüli társulások (SFS-19-2017) területén, 
az egyik a fenntartható növénytermesztéssel, a másik 
pedig az innovatív, erdőre épülő biomassza alapú gaz-
dasággal foglalkozik.

A 2016–2017-es munkaprogramban közzétett pályá-
zati kiírásokon kívül az ERA-NET-ek és a közös progra-
mozási kezdeményezések (JPI-ok) is – amelyek a koráb-
bi munkaprogramokból fejlődtek ki – közzéteszik a saját 
pályázati felhívásaikat.

  Az aktív ERA-NET rendszerek és közös programozá-
si kezdeményezések (JPI) áttekintése megtalálható az  
ERA LEARN 2020 weboldalon. 

  Az ERA-NET rendszerekről további információkat – 
projektekre vonatkozó példákkal együtt – a következő 
katalógusban olvashat: EIP-AGRI katalógus: „Uniós hatá-
rokon átnyúló kutatás és innováció”.

Még több téma érdekli a nemzetközi 
együttműködéssel kapcsolatban? 
Tekintse meg a 6. társadalmi kihívás „Közös globális 
cselekvés” című pályázati kiírását és különösen 
a következő témát: ENG-GLOBALLY-03-2017: 
„Az Európai Unió és a migráció globális kihívása”, 
amely az agrárpolitikára utal (határidő: 2017. 02. 
02.).

Az Élelmezés- és táplálkozásbiztonságra és a fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó EU-Afrika Partnerség  
végrehajtásának támogatása

SFS-43-2017 Föld-megfigyelési szolgáltatások az afrikai 
mezőgazdasági termelés megfigyeléséhez

10
10

14/02/2017
  

Az EU-Kína FAB kiemelt kezdeményezés végrehajtása
SFS-46-2017 Alternatív termelési rendszer, amely az 

antimikrobiális gyógyszerek alkalmazásával, 
az állatjóléttel és az egészségre gyakorolt 
hatásokkal foglalkozik

5
5

14/02/2017*
  

SFS-47-2017 A talajvíz-forrásokkal való gazdálkodás az 
EU-ban és Kínában, valamint ennek hatása 
az agrár-ökoszisztéma funkcióira

5
5  

SFS-48-2017 Resource-efficient urban agriculture for 
multiple benefits - Contribution to the 
EU-China Urbanisation Partnership

MAA

7
7

14/02/2017
   

Új! SFS-50-2017 A mezőgazdasággal, a talajjal kapcsolatos 
nemzetközi együttműködési tevékenységek 
támogatása, hozzájárulás az éghajlatválto-
zás enyhítéséhez és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodáshoz

2.5
2.5

14/02/2017
 

SFS-29-2017 Társadalom és gazdaság – Az ökológiai meg-
közelítések társadalmi-gazdasági vonatko-
zásai

5
5

14/02/2017*
   

SFS-30-2017 Az anyagkörforgás megvalósítása a mező-
gazdasági üzemek szintjén és regionális 
szinten az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a 
környezetszennyezés csökkentése céljából:

MAA
14
7

 

Új! SFS-49-2017 A mezőgazdaság előtt álló kihívások és a 
szakpolitikák hatásainak jobb megértése 
– a mezőgazdasági modellezést támogató 
európai platform

1
1

14/02/2017
 

Versenyképes élelmiszeripar
SFS-34-2017 Innovatív agrár-élelmiszerláncok: a verseny-

képesség és a fenntarthatóság potenciál-
jának felszabadítása  

MAA
6
6

14/02/2017*
    

SFS-35-2017 Innovatív megoldások a fenntartható élel-
miszer-csomagolás érdekében

12
6

14/02/2017

Egészséges és biztonságos élelmiszer és táplálkozás mindenkinek
SFS-36-2017 Az „Egy az egészség” megközelítés társfi-

nanszírozása (zoonózisok – új veszélyek)
45
45

14/02/2017
 

SFS-39-2017 Hogyan kezeljük a gyermekkori elhízás 
terjedését? MAA

20
10

14/02/2017*
SFS-40-2017

Édesítőszerek és édességfokozók
9
9

MAA: Többszereplős megközelítés * A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik 
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http://www.africa-eu-partnership.org/en/areas-cooperation/sustainable-and-inclusive-development-and-growth-and-continental-integration-3
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/2_eu_CHINA_FAB.pdf
http://engage2020.teknoproject.org/?active=1


A vidék reneszánsza (RUR)
Az innováció és az üzleti lehetőségek elősegítése

A vidéki térségek Európa elsődleges élelmiszer-forrásai és egyben természeti erőforrásai is. Ugyanakkor 
számos demográfiai, gazdasági és társadalmi fejleménynek vannak kitéve. A Vidék reneszánsza pályázati kiírás 
127 millió eurót nyújt a vidék – a gazdasági fejlődést, a környezeti szolgáltatásokat és a vállalkozói innovációt 
fellendítő –fenntartható növekedési lehetőségeinek feltárásához. A kiírás törekszik a szakpolitikák és az 
irányítás korszerűsítésére, új értékláncok és üzleti modellek kidolgozásának elősegítésére, valamint a társadalmi 
és humán tőke – jobb képzettség és innovációs rendszerek révén történő – növelésére. A Vidék reneszánsza 
program keretében finanszírozott projektek által létrejövő és megosztandó megoldásokkal a vidéki térségek jobb 
munkahelyeket, környezetet nyújtanak majd, továbbá társadalmi és területi kohéziójuk is javul.

Rövidítés Téma 
Speciális 
megkö-
zelítés

A téma költ-
ségvetése  

A támogatás 
összege

(millió EUR)

Határidő

A szakpolitikák és az irányítás új megközelítései
RUR-02-2017 Tengerparti-vidéki kölcsönhatások: a 

szárazföldi és tengeri tevékenységek 
közötti szinergiák erősítése

MAA 5
5 14/02/2017*

  
RUR-03-2017 2030 felé: szakpolitikák és 

döntéstámogató eszközök a földdel mint 
erőforrással való gazdálkodásra vonatkozó 
integrált megközelítéshez

7
7 14/02/2017*

 

RUR-05-2017 Új közpolitikák, üzleti modellek és 
mechanizmusok az erdei ökoszisztéma-
szolgáltatások fenntartható módon 
történő nyújtásához és ezek árának 
megfizetéséhez

MAA 8
4 14/02/2017

  

Új értékláncok és üzleti modellek 
RUR-09-2017 A korszerű vidéki gazdaságok üzleti 

modelljei MAA 9 
4.5 14/02/2017*

 

Érdekli a területi kutatás és a társadalmi és kulturális innováció?
Tekintse meg a 6. társadalmi kihívás pályázati kiírásait „Európa megértése – az európai közéleti és kulturális 
találkozóhely népszerűsítése” című kiírását: CULT-COOP-06-2017 – Részvételközpontú megközelítések és 
társadalmi innováció a kultúrában (határidő: 2017. 02. 02.) és CULT-COOP-07-2017 - Az európai tengerparti 
és tengeri régiók kulturális öröksége (határidő: 2017. 02. 02.).

Bio-alapú innováció (BB) a fenntartható árukért és szolgáltatásokért
Az európai biomassza alapú gazdaság kialakításának támogatása

Tekintse meg a 6. társadalmi kihívás „Közös alkotás a növekedés és a befogadás érdekében” című 
pályázati kiírását: CO-CREATION-02-2016 – Felhasználó-központú innováció: értékteremtés tervezéssel 
támogatott innovációval és CO-CREATION-03-2016 – Keresletvezérelt, együttműködésen alapuló 
innovációs modellek kipróbálása Európában (két téma 2016-ból elhalasztva, új határidő: 2016. 11. 15.). 
2017-ben: CO-CREATION-01-2017 - – Oktatás és szakképzés: a fiatal európai innovátorok ösztönzése 
(határidő: 2017. 02. 02.) és CO-CREATION-04-2017: A közszolgáltatások közös munka keretében való 
teljesítése (határidő: 2017. 02. 02.).

Bio-alapú innováció (BB) a fenntartható árukért és szolgáltatásokért. 
Az európai biomassza alapú gazdaság kialakításának támogatása
Ez a 38,5 millió eurós pályázati kiírás a bio-alapú árukhoz és szolgáltatásokhoz szükséges biomassza-ellátás 
fenntartható módon történő biztosításához nyújt segítséget, és támogatja bio-alapú piacok jövőbeli kialakítását.

Rövidítés Téma

A téma költ-
ségvetése  

A támogatás 
összege

(millió EUR)

Határidő

A fenntartható biomassza-ellátás biztosítása bio-alapú árukhoz és szolgáltatásokhoz
BB-02-2017 Bio-alapú ágazatokra és bio-alapú termékekre 

vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének módszere 
felé  

6
6 14/02/2017*

BB-03-2017 Adaptív fanevelési stratégiák, valamint az 
éghajlatváltozásnak és „természetes bolygatásnak” 
ellenálló erdőgazdálkodási rendszerek eszközei

6 
6 14/02/2017*

  
A „jövő bio-alapú piacainak” kiépítése – az érdekeltek bevonásának mobilizálása 

BB-05-2017 Bio-alapú termékek: mobilizálás és az egymástól való 
tanulásra vonatkozó cselekvési terv

3
3 14/02/2017

Innováció és képzettség-fejlesztés
RUR-10-2017 Gyakorlati hasznosításra kész ismereteket 

összegyűjtő tematikus hálózatok
MAA
TN

10
2 14/02/2017

 
RUR-12-2017 Az európai gazdaságok hálózatának 

létrehozása a tematikus tudásmegosztás 
fellendítése és az innovációs szakadék 
megszüntetése céljából

MAA 7
7 14/02/2017

 

RUR-13-2017 A jövő – a gyakorlati igényekhez igazodó 
– tudományos és oktatási rendszerének 
kiépítése

MAA 7
7 14/02/2017*

 
RUR-15-2017 A csapatmunka előnyei – a társadalmi 

tőke előmozdítása a mezőgazdasági 
ágazatban

MAA 3
3 14/02/2017

 
RUR-16-2017 Az interaktív innovációs projekt 

megközelítések és az uniós szakpolitikák 
megvalósításának optimalizálása a vidéki 
térségekben az innováció felgyorsítása 
érdekében

MAA 5
5 14/02/2017*

 

MAA: Többszereplős megközelítés * A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik

TN: Tematikus hálózat MAA: Többszereplős megközelítés * A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5112-rur-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5111-rur-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5100-rur-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5108-rur-09-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3080-cult-coop-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3083-cult-coop-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/co-creation-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/co-creation-03-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/co-creation-01-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/co-creation-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


Még több finanszírozási lehetőség a Horizont 2020 program keretében

KKV-támogató eszköz: Kis- és középvállalkozások finanszírozása

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) a Horizont 2020-on keresztül innovatív projektekhez uniós finanszírozást 
és támogatást kaphatnak, aminek segítségével fejlődhetnek és más – európai és Európán kívüli – országok 
irányába is terjeszkedhetnek.

Új! A kkv-támogató eszközzel kapcsolatos összes téma most már ugyanazon pályázati kiírás alatt található, 
lásd különösen:

• SMEInst-07-2016-2017: A kkv-k innovációs potenciáljának ösztönzése a fenntartható és versenyképes 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, agrár-élelmiszeripar és a bio-alapú ágazatok érdekében (25,5 millió euró 
2016-ban és 38 millió euró 2017-ben).

• SMEInst-11-2016-2017: A kisvállalkozások potenciáljának fellendítése az éghajlatpolitika, a környezetvédelem, 
az erőforrás-hatékonyság és a nyersanyagok területén (25 millió euró 2016-ban és 36 millió euró 2017-ben).

A kkv-k finanszírozásával kapcsolatban további információk a résztvevői portál kkv-knak kijelölt oldalán 
olvashatók

Szektorokat átfogó tevékenységek: Körforgásos gazdaság – pályázati kiírás

SC5 pályázati kiírás: A gazdaság „zöldítése”

Marie Skłodowska-Curie cselekvések (MSCA)
Az MSCA körébe minden olyan téma beletartozik, 
amely az innovációs készségekre koncentrál. Ez az 
alap kutatók szakmai előmenetelét és képzését támo-
gatja azzal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy más 
országokban dolgozzanak, miközben más ágazatok és 
tudományágak felfedezésére is ösztönzi őket. 2017-
ben az MSCA 430 millió eurót fektet innovatív képzési 
hálózatokba , 248 millió eurót  egyéni ösztöndíjakba 
és 80 millió eurót munkaerőcsere-projektekbe a ku-
tatás és az innováció területén. További információk a  
Marie Skłodowska-Curie cselekvésekről.

InnovFin
Az InnovFin közös kezdeményezés innovatív vállala-
toknak és kutatóintézeteknek biztosít hozzáférést 
finanszírozási eszközökhöz és tanácsadási szolgálta-
tásokhoz. Az InnovFin az egész kutatási és innovációs 
értékláncot lefedi, és valamennyi uniós tagállamban 
és társult országban elérhető. 2017-ben az InnovFin 
több mint 10 millió eurót fektet kutatás- és innová-
cióalapú (K+I) vállalatokba, kutatóintézetekbe és 
ambiciózus K+I projektekbe. További információk az 
InnovFin honlapján.

Rövidítés Téma

A téma költ-
ségvetése  

A támogatás 
összege

(millió EUR)

Határidő

Körforgásos gazdaság

CIRC-01-2016-2017 A körforgásos gazdaság rendszerszintű, öko-innovációs 
megközelítései: nagy volumenű bemutató projektek

44
4-7

07/03/2017*

CIRC-02-2016-2017 A víz a körforgásos gazdasággal összefüggésben 30
10

07/03/2017*

Rövidítés Téma

A téma költség-
vetése  

A támogatás 
összege

(millió EUR)

Határidő

Úton az alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa felé

SC5-06-2017 Az európai gazdaság dekarbonizációjának és ellenál-
lóképesség megteremtésének módja a 2030–2050-es 
időszakban és 2050 után c) az éghajlatváltozás veszé-
lyei és költségei Európára nézve

4-5 07/03/2017
 

Természetközeli megközelítések a területi ellenállóképességért

SC5-08-2017 Természetből kiinduló megoldásokra vonatkozó 
nagyléptékű demonstrációs programok a hidrometeo-
rológiai kockázat csökkentése érdekében

12 07/03/2017*
 

Nyersanyagok

SC5-15-2017 A nyersanyagokra vonatkozó szakpolitikát támogató 
tevékenységek f) régiók uniós hálózata a faanyag fenn-
tartható módon történő mobilizálásával (faanyag-el-
látással) kapcsolatban  

1.5 07/03/2017
  

Föld-megfigyelés

SC5-18-2017
Új in-situ megfigyelési rendszerek 4-5 07/03/2017

 

SC5-19-2017 A polgárok megfigyelőközpontokkal kapcsolatos kezde-
ményezéseinek összehangolása 1 07/03/2017

 

A kulturális örökség a fenntartható növekedésért

SC5-21-2017 A kulturális örökség, mint a fenntartható növekedés 
húzóereje b) A vidék örökségén alapuló rehabilitációja 10 07/03/2017*

SC5-22-2017 Innovatív finanszírozás, üzleti és irányítási modellek a 
kulturális örökség adaptív újrafelhasználásáért 5 07/03/2017

Érdekli a bioenergia? 
Nézze meg a 3. társadalmi kihívás „Versenyképes alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia” című 
pályázati kiírásának témáit: LCE-08-2016-2017 az új generációs bioüzemanyag-technológiákról (határidő: 
2017. 05. 01.), LCE-19-2016-2017 a bioüzemanyag-előállítás fejlett módjainak bemutatásáról (határidő: 
2017. 09. 07.), LCE-21-2017 a megújuló energia-technológiák piaci fogadtatásáról (határidő: 2017. 05. 01.) 
és LCE-7-2016/2017 a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia és fűtés/hűtés új generációs 
technológiáinak fejlesztéséről és különösen a kapcsolt energiatermelés témájáról (határidő: 2016. 11. 29.).

* A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik 

* A dátum a projektjavaslat első szakaszára vonatkozik
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/innovfin-%E2%80%93-eu-finance-innovators-new-financial-instruments-help-innovative-firms-access-finance


Gyakorlati tudnivalók

A Horizont 2020 pályázati kiírások valamennyi szerve-
zet és magánszemély számára nyitottak, a nem uniós 
pályázókat is beleértve. Az ebben a katalógusban be-
mutatott legtöbb téma esetében azonban a konzorci-
umnak legalább három partnerből kell állnia, akik három 
különböző uniós tagállamból vagy társult országból 
érkeznek. Kérjük, ellenőrizze a kiírásra vonatkozó sza-
bályokat, hogy meggyőződjön róla, az Ön pályázata 
támogatható. A Horizont 2020 pályázati kiírásokkal, 
a pályázati eljárással és a pályázati nyomtatványokkal 
kapcsolatban minden információt megtalál az Európai 
Bizottság által létrehozott „Participant portal”-on.

A pályázatokat minden esetben a Participant 
Portal keresztül kell benyújtani. Felhívjuk a fi-
gyelmét arra, hogy a pályázatok beadási határ-
ideje minden kiírás esetében egyedi.

• A Horizont 2020 online útmutató információ-
kat tartalmaz, és támogatást nyújt a pályázatok 
kidolgozásához.

• A referenciadokumentumok oldala hozzáférést 
biztosít munkaprogramokhoz, jogi dokumentu-
mokhoz és útmutatókhoz.

• A Participant portal-on a gyakori kérdések (FAQ) is 
megtekinthetők.

• Az Informatikai Helpdesk megválaszolja a 
Participant portal eszközeivel kapcsolatos 
kérdéseit.

• Konkrét kérdése van? Forduljon a nemzeti kapcso-
lattartóhoz, a Kutatási Tájékoztató Szolgálathoz  
vagy a Horizon 2020 Helpdesk-hez iránymuta-
tásért, gyakorlati információkért és segítségért a 
Horizont 2020-szal kapcsolatban.

• Ha Ön használja a közösségi médiát, kérjük, 
Twitter-üzeneteiben tüntesse fel a H2020 kódot.

Találjon projektpartnereket:

  Csatlakozzon az EIP-AGRI Szolgáltató Pont 
csoporthoz a LinkedIn-en

Abból a célból, hogy a többszereplős projektekhez 
vagy a tematikus hálózatokhoz segítsen partnereket 
találni, az EIP-AGRI Szolgáltató Pont létrehozott egy 
LinkedIn csoportot. A csoportot Ön is használhatja 
arra, hogy bemutatkozzon, bemutassa szervezetét 
és innovatív projektjavaslatát a többi tagnak.

Az indulás óta számos, a Horizont 2020 lehetőségei 
iránt érdeklődő pályázó csatlakozott a csoporthoz. 
Jelentkezzen Ön is a csoportba!

Ahhoz, hogy folyamatosan tájékozott legyen a 
H2020-szal kapcsolatos hírekről, csatlakozzon 
LinkedIn EIP-AGRI Szolgáltató Pont profilunkhoz és a 
vállalati oldalhoz is. Szkennelje be ezt a QR-kódot, és a 
segítségével lépjen fel közvetlenül a LinkedIn csopor-
tunkba. Találkozzunk hamarosan!

  Csatlakozzon az EIP-AGRI hálózathoz  

Ha regisztrál az EIP-AGRI weboldalára a www.eip-ag-
ri.eu, címen, potenciális projektpartnerekre, érdekes 
projektekre, bevált gyakorlatokra és más finanszíro-
zási lehetőségekre lelhet az EIP-AGRI Meeting Point 
honlapján.

Értékelési tippek és trükkök 

A pályázatokat független szakértők értékelik, 
akiknek korlátozott idejük van az értékelés 
elvégzésére. 

   Olvassa el a kritériumokat amelyek szerint 
a pályázat értékelése történik.

   Írjon egyértelműen és tömören. Kérjen 
meg egy külső – az Önök konzorciumán 
kívüli – szakértőt, akinek tapasztalata 
van a pályázatírásban, hogy olvassa át a 
pályázatukat. 

   A hatás számít!  Az értékelés során első-
ként a hatást fogják értékelni. 

   Részletesen tekintse át a téma várható 
hatásait és hatókörét. Győződjön meg róla, 
hogy pontosan elolvasta, mit várnak el 
Önöktől, és mutassa be, hogyan fogja tel-
jesíteni a leírtakat, részletezve a partnerek 
eszközeit, lehetőség szerint számszerűsített 
tevékenységeket és célokat adjon meg!

   Győződjön meg róla, hogy a  kiválasztott 
célkitűzések összhangban állnak  a terve-
zett projekttevékenységekkel, a partnerek 
kompetenciáival és a tervezett költségve-
téssel tevékenységenként.

   Bizonyosodjon meg róla, hogy a  költ-
ség-haszon arány megalapozott. Ne 
feledje, hogy az összes költségnek indo-
koltnak kell lennie a várható eredmények 
fényében.

   Kerülje korábbi projektek „újrafeldolgozá-
sát” vagy olyan korábbi projektpartnerek 
„ismételt felhasználását”, amelyek nem 
járulnak hozzá konkrétan a témához.

Eszköztár

Számos eszköz segíthet abban, hogy megtalálja a part-
nerség kiépítéséhez és a pályázat megírásához szüksé-
ges erőforrásokat.

• A kommunikáció és a terjesztés még fonto-
sabb: ahhoz, hogy megértse a különbséget a kom-
munikáció és a terjesztés között, és jó tervet dol-
gozzon ki, kattintson ide.

• Olyan témában pályázik, amely a  társadalom- és 
humán tudományok  körébe tartozik? Keresse 
fel a H2020 útmutató SSH (társadalom- és hu-
mán tudományok) oldalát, keressen tippeket a 
NET4SOCIETY weboldalon, és találjon partnereket 
az itt található listában .

• Azzal kapcsolatban, hogy hogyan vonhatja be a 
nagyközönséget az Önök kutatási tevékenységébe, 
olvassa el az EIP-AGRI részvételközpontú megközelí-
tésekre vonatkozó kiadványát és tanulmányozza az 
Engage 2020 projekt által kifejlesztett eszközöket.

• A Horizont 2020 tematikus hálózatokkal kapcso-
latban további információkat találhat az EIP-AGRI 
tematikus hálózatokról szóló katalógusában

Az EIP-AGRI Szolgáltató ponthoz is fordulhat

EIP-AGRI Szolgáltató pont – Avenue de la Toison d’Or 
72 – 1060 Brüsszel – Belgium
Telefonon: +32 2 543 73 48  
E-mailben: servicepoint@eip-agri.eu  
Weboldalunkon keresztül: www.eip-agri.eu  
A közösségi médiában: Twitter: @EIPAGRI_SP     
A LinkedIn-en: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint/5 
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 Finanszírozási lehetőségek a Horizont 2020 program keretében a 
mezőgazdaság és erdészet területén

Horizont 2020 pillérei

Kiváló 
tudomány

Ipari 
vezetőszerep

Társadalmi 
kihívások (SC)

Marie Skłodowska-Curie “cselekvések”

InnovFin

KKV eszközök

Szektorokat átfogó tevékenységek
• Ipar 2020 a körforgásos gazdaságban

SC 3 – Energia SC 5 – Klíma politika SC 6 – Inkluzív társadalmakSC 2 – Élelmiszer, 
mezőgazdaság, erdészet, 
biomassza alapú gazdas

“Fenntartható 
élelmiszerbiztonság” 
pályázati kiírás

“Versenyképes alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
energia” pályázati kiírás

“Együttműködés a 
növekedés és integrációért” 
pályázati kiírás

 “EUROPE megértése - 
az európai közösség és 
kultúra promóciója” 
pályázati kiírás

“Közös globális cselekvés” 
pályázati kiírás

“A gazdaság zöldítése” 
pályázati kiírás

“A vidék reneszánsza” 
pályázati kiírás

“Bioalapú innováció (BB) a 
fenntartható árukért és 
szolgáltatásokért” 
pályázati kiírás

2017 pályázati kiírás aktualizált verzió
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